
Zarządzanie – nie trać głowy

Skyline inwestuje w mięsną spółkę
GIEŁDA Doradczo-
-inwestycyjna spółka
obejmie udziały w znanej
w Wielkopolsce firmie
przetwórczej.

Gdy rok temu Skyline Invest-
ment rejestrował Skyline Inte-
rim Management pomysły by-
ły dwa: zarabiać na usługach
zarządzania tymczasowego i
przyokazji przyjrzeć się klien-
tom pod kątem inwestycyj-
nym. Oba są wcielane w życie.

— Właśnie podpisaliśmy
warunkową umowę inwesty-
cyjną zpaństwem Majerowicz.
Nabędziemy 25 plus jeden
udział w nowo utworzonym

przez nich podmiocie —mówi
Paweł Maj, członek zarządu
Skyline Investment.

Majerowiczowie prowadzą
przetwórstwo mięsa i dystry-
bucję wyrobów. Sieć sprzeda-
ży liczy ponad 100 sklepów.
Wyroby dostarczane są też
do sieci handlowych. Nowy
podmiot, którego akcjonariu-
szem będzie Skyline Invest-
ment, powstanie z połączenia
„Zakładu Przetwórstwa Mię-
snego Henryk iJadwiga Maje-
rowicz” z „Zakładem prze-
twórstwa Mięsnego J. H. K. R.
Majerowicz” sp. jawna. For-
malności powinny zostać do-
pięte do końca tego roku.

Spółka nie ujawnia wartości
transakcji. Jest symboliczna.

— Nie jest to jednak przy-
padek analogiczny do Semak-
su, gdzie wystąpiliśmy jako
ostatnia deska ratunku — za-
znacza Paweł Maj.

Niedanwo pisaliśmy, że Sky-
line Investment podjął się rato-
wania upadającej firmy odzie-
żowej, płacąc jej udziały600zł.

—Obroty łączących się firm
państwa Majerowiczów się-
gnęły wubiegłym roku130 mln
zł — mówi Paweł Maj.

Zakład mięsny daje zyski.
— Liczymy na to, że nasze

doradztwo finansowe w połą-
czeniu zusługami zarządzania

tymczasowego wpłyną na zna-
czny wzrost wartości przedsię-
biorstwa — mówi Paweł Maj.

Odpoczątku czerwca uMa-
jerowiczów pracuje zespół ze
Skyline Interim Management.

— Ich zadanie polega na re-
strukturyzacji kosztowej
iopracowaniu strategii. Mamy
doradzać przy pozyskiwaniu
finansowania dla nowego pod-
miotu — mówi Paweł Maj.

Skyline Investment chce
związać się z Majerowiczami
co najmniej na3 lata. Nie okre-
śla, w jaki sposób wyjdzie z in-
westycji. Zakłada, że zzyskiem. 
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